Procedure Mandataris
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1 APPLICATIE MANDATEN
U vindt een link naar de applicatie ‘Mandaten’ van de FOD Financiën op
https://financien.belgium.be/nl/E-services/mandaten .

U gaat naar de applicatie ‘Mandaten’ door in bovenstaand scherm te klikken op ‘Ga naar de
toepassing ‘Mandaten’’ en u vervolgens te authenticeren namens de onderneming d.m.v. een van de
onderstaande authenticatiemiddelen.
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1.1 Online hulp
Indien u niet op de hoogte bent van de werking van de applicatie ‘mandaten’ en u wenst
bijkomende informatie dan kan u klikken op één van de rubrieken aan de rechterzijde van de
onthaalpagina.
Wat is ‘mandaten’?: Algemene informatie betreffende mandaten en de applicatie ‘mandaten’.
Onderneming: Stappenplan voor het aanstellen van een hoofdtoegangsbeheerder en ‘mijn eGov
rollenbeheer’.
Mandaten in bulk: Informatie over het tegelijk aanmaken van meerdere mandaten.
FAQ: Vaak gestelde vragen betreffende fiscale mandaten.
Online hulp: Doorverwijzing naar www.loginhulp.be , een website met technische informatie
betreffende de identificatie bij de verschillende overheidsapplicaties en mandatenbeheer.
Contact: Contactgegevens van de FOD Financiën voor telefonische hulp of hulp per e-mail.
Sociale zekerheid: Link naar www.socialsecurity.be, de website van de FOD sociale zekerheid.
Mijn eGov Rollenbeheer: Link naar de website eGov rollenbeheer.

1.2 Keuze van het mandaat
De mandaatgever moet het vakje ‘UBO-register’ aanvinken om de mandataris het mandaat te
verlenen, zodat deze laatste kan voldoen aan de UBO-verplichting van de informatieplichtige
entiteit.
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2 APPLICATIE UBO-REGISTER
Na het afronden van de procedure voor het verlenen van een mandaat heeft de mandataris
toegang tot het UBO-register voor rekening van de mandaatgever.

2.1 Zich aanmelden in de applicatie
Een link naar de applicatie vindt u op https://financien.belgium.be/nl/E-services/Ubo-register of
MyMinfinPro (tabblad Applicatie).
U gaat naar het UBO-register door te klikken op ‘Ga naar het UBO-register’.

Kies vervolgens uw authenticatiemethode en volg de instructies op het scherm.
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Wanneer onderstaand scherm verschijnt, selecteert u ‘in naam van een onderneming’.

Het startscherm van de applicatie wordt dan weergegeven.

2.2 Zich aanmelden als mandataris
Om aan te melden in naam van uw cliënt klikt u op ‘zich aanmelden als mandataris’.

6/17

Vul vervolgens het KBO-nummer in van de juridische entiteit waarvoor u een UBO-mandaat heeft
gekregen en klik vervolgens op de knop ‘bevestigen’.

Indien het KBO-nummer niet correct is of u niet beschikt over een geldig mandaat
voor de opgezochte entiteit, zal een foutmelding verschijnen die u het probleem
aangeeft.

Indien het KBO-nummer correct is en u over een geldig mandaat beschikt, zal het
KBO-nummer van de juridische entiteit verschijnen in het venster ‘aangemeld als
mandataris voor: KBO-nr.’. Dit betekent dat u namens uw klant bent aangemeld
en dat u zijn uiteindelijke begunstigde(n) kan registreren.

2.3 De uiteindelijke begunstigde(n) registreren
Klik op ‘een entiteit opzoeken’.
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De juridische entiteit van uw cliënt verschijnt onderaan. U gaat naar de fiche van de entiteit door te
klikken op het KBO-nummer.

Klik vervolgens op de knop ‘wijzigen’ teneinde wijzigingen te kunnen aanbrengen.
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Het tabblad ‘contactgegevens’ geeft u de mogelijkheid contactgegevens toe te voegen of te
wijzigen, opdat de administratie contact kan opnemen met de juridische entiteit indien nodig.

Er verschijnen eveneens verschillende actieknoppen in de kolom ‘actie(s)’ van het tabblad
‘aanvullende informatie’.
Een uiteindelijke begunstigde toevoegen;
Juridische entiteit toevoegen (i.e. intermediaire entiteiten);
Een controle afsluiten;
De samenstelling van de controle wijzigen.
De betekenis van de symbolen kan op elk moment worden weergegeven door met de cursor op het
symbool te gaan staan.
Voor het registreren van de uiteindelijke begunstigde(n) en eventuele tussenliggende entiteiten
verwijzen wij naar onze gebruikershandleiding voor wettelijke vertegenwoordigers, deze kan u
downloaden op onze website.
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2.4 Het verstrekken van bewijsstukken
Vanaf 11 oktober 2020 zijn alle informatieplichtigen verplicht om via het online platform een
document bij te voegen dat aantoont dat de informatie met betrekking tot een uiteindelijke
begunstigde adequaat, nauwkeurig en actueel is. Die documenten kunnen, afhankelijk van het
specifieke geval te bepalen door de informatieplichtige, een kopie van het aandelenregister, de
statuten van de vennootschap, (i)vzw, trust of gelijkaardige juridische constructie, een
aandeelhoudersovereenkomst, notariële akte of elk ander document (gelegaliseerd indien
afkomstig uit een derde land) zijn. Die documenten moeten toestaan aan te tonen dat de verstrekte
informatie met betrekking tot een uiteindelijke begunstigde adequaat, nauwkeurig en actueel is.
Deze documenten zijn enkel toegankelijk voor de bevoegde autoriteiten. Onderworpen entiteiten of
leden van het grote publiek hebben hier geen toegang toe.
Om een document op te laden, begeeft u zich naar het tabblad ‘ondersteunende documenten’ op de
pagina van uw onderneming in het UBO-register en klikt u rechts onderaan op ‘toevoegen’.

10/17

Vervolgens verkrijgt u onderstaand scherm. In dit scherm klikt u op ‘+kies een bestand’ om het
bestand dat u wenst op te laden te selecteren.

•

•

•

Vervaldatum: Indien het document slechts voor een bepaalde periode geldig is, kan u dit via
dit veld aangeven wat de exacte vervaldatum van het document is. Op deze datum zal het
opgeladen document gearchiveerd worden.
Type: In dit veld moet u aanduiden over welk type document het gaat:
o Gepersonaliseerd document: Geldt als bewijsstuk voor slechts één van de
geregistreerde UBO’s (bv. één specifieke pagina uit een aandelenregister)
o Globaal document: Geldt als bewijs voor meerdere, eventueel zelfs alle,
geregistreerde UBO’s (bv. volledig aandelenregister)
o Belgisch Monitor document: document afkomstig uit het Belgisch Staatsblad (bv.
oprichtingsakte)
Lijst van uiteindelijke begunstigden: In deze lijst kan u aanvinken voor welke UBO(’s) het
document van toepassing is.

Tot slot klikt u op ‘bewaren’ om het opladen van het document te voltooien.
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Het opgeladen document is nu zichtbaar en raadpleegbaar via het tabblad ‘ondersteunende
documenten’. U opent het opgeladen document door te klikken op de naam van het document.

Voeg een vervaldatum toe aan een reeds opgeladen document
Archiveer een document
Maak de reeds gearchiveerde documenten (on)zichtbaar

2.5 Link met het Belgisch Staatsblad
Indien bepaalde publicaties in het Belgisch Staatsblad aantonen dat de informatie met betrekking
tot de uiteindelijke begunstigde(n) en eventuele tussenliggende entiteiten adequaat, nauwkeurig
en actueel is, kunt u het UBO-register van de entiteit koppelen aan het Belgische Staatsblad.
Als u ervoor kiest om het UBO-register van de entiteit te koppelen aan het Belgische Staatsblad,
hoeft u geen andere bewijsstukken aan het UBO-register te verstrekken; op voorwaarde dat één
van de publicaties de juistheid van de gegevens in het UBO-register bewijst.
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Aan de hand van onderstaande stappen kan u het UBO-register van de entiteit te koppelen aan het
Belgisch Staatsblad:
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•

Ga naar het tabblad ‘ondersteunende documenten’ en klik op ‘Link Belgische Staatsblad’.

•

Bevestig vervolgens uw keuze door op ‘ja’ te klikken.

•

Eenmaal gevalideerd, wordt er in het tabblad ‘ondersteunende documenten’ aangegeven
dat er een koppeling is tussen het UBO-register en het Belgisch Staatsblad.
U kunt deze link met het Belgisch Staatsblad op elk moment verwijderen door te klikken
op ‘verwijdering van de link met het Belgisch Staatsblad’.

3 DE STATUS VAN DE ACTIEVE MANDATEN RAADPLEGEN
Om de situatie van de actieve mandaten te raadplegen klikt u in onderstaand scherm op ‘de status
bekijken van de actieve mandaten’.

3.1 Overzicht van uw dossiers
Als mandataris krijgt u in dit scherm een handig overzicht van de dossiers van uw cliënten.
KBO: het ondernemingsnummer van de entiteit waarvoor u over een mandaat beschikt
Benaming: naam van de entiteit(en)
Datum van de jaarlijkse bevestiging: datum waarop het dossier de laatste keer gewijzigd of
(jaarlijks) bevestigd werd
Bewijsstuk/ondersteunend document: werd er al een bewijsstuk opgeladen of nog niet?
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3.2 Statistieken van uw dossiers
In de sectie ‘bestand statistieken’ krijgt u een statistisch overzicht van al uw dossiers: het aantal
dossiers met minstens één bewijsstuk, het aantal dossiers in orde met de jaarlijkse bevestiging en
het aantal dossiers die volledig in orde zijn.
De wijzigingen die u aanbrengt in uw dossiers zullen onmiddellijk zichtbaar zijn in dit statistisch
overzicht.
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4 DE WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER HEEFT GEEN
BELGISCHE E-ID
In het geval de wettelijke vertegenwoordiger niet in het bezit is van een van de door het systeem
aanvaarde authenticatiemiddelen kan een mandaat aangemaakt worden a.d.h.v. onderstaande
procedure.
1. De mandataris maakt, op dezelfde manier als voor een gewoon mandaat, het mandaat aan
in de applicatie ‘Mandaten’.
2. Aangezien de wettelijke vertegenwoordiger niet beschikt over een geldig
authenticatiemiddel dient dit formulier ingevuld en door beide partijen getekend te
worden. Vervolgens wordt het bezorgd aan mandats.ict@minfin.fed.be.
3. De activatie van het mandaat zal in de daaropvolgende dagen aan de mandataris
bevestigd worden.
Opgelet: Indien de mandataris het mandaat niet aanmaakt voorafgaand aan het bezorgen van
het document, riskeert u dat uw aanvraag niet behandeld wordt.

5 JAARLIJKSE BEVESTIGING
Zoals bepaald in artikel 5 van het koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het
UBO-register, moet de informatieplichtige minstens één maal per jaar de ingevoerde gegevens
bevestigen.
Art. 5. Onverminderd de verplichtingen bedoeld in de artikelen [1 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen]1 en 4, § 2, van dit besluit wordt de in de artikelen 3 en 4 bedoelde
informatie ten minste jaarlijks door de informatieplichtigen bijgewerkt.
U kan de gegevens op twee manieren bevestigen:
1. Door te klikken op de knop ‘jaarlijkse bevestiging’ onderaan de fiche van de entiteit;

2. Door een wijziging aan de controlestructuur wordt de jaarlijkse bevestiging automatisch
uitgevoerd.
De groene balk die verschijnt op de fiche van de entiteit geeft aan op welke datum de bevestiging
werd uitgevoerd.
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5.1 Geen wijziging of bevestiging sinds 11 maanden
Indien er geen wijzigingen werden aangebracht en de jaarlijkse bevestiging niet werd uitgevoerd,
zal de informatieplichtige 30 dagen voor de vervaldatum een melding ontvangen in zijn E-Box.
Op de fiche van de entiteit verschijnt nu een gele balk.

5.2 Geen wijziging of bevestiging sinds 1 jaar
Een rode balk verschijnt op de fiche van de entiteit indien de ingevoerde gegevens gedurende 1
jaar niet bevestigd werden.

Het niet naleven van deze procedure kan leiden tot een administratieve boete.

6 CONTACT
Als u problemen ondervindt en de verschillende hulpmiddelen u niet in staat stellen om de vereiste
handelingen te stellen, gelieve dan contact op te nemen met onze diensten via onderstaande
contactgegevens.
We wijzen er ook op dat het best is om een screenshot van uw probleem aan uw e-mail toe te
voegen. De datum en tijd van de handeling alsook de aanmeldgegevens moeten duidelijk zichtbaar
zijn. Vergeet niet om ook uw ondernemingsnummer of rijkregisternummer te vermelden. Deze
informatie zal ons diensten in staat stellen u op een efficiënte manier te helpen.
Contact : ubobelgium@minfin.fed.be of 02 572 57 57 (code: 16552).
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